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Para ganhar em competitividade e ter uma maior agilidade em relação à concorrência, as grandes 
corporações estão trocando os tradicionais treinamentos presenciais por ferramentas de e-
learning, uma das possibilidades de educação a distância (EAD). A tendência por esse modelo de 
ensino, além de buscar maior eficiência corporativa, também mira outro aspecto: a redução de 
custos. Algumas empresas, por exemplo, conseguem gastar até 50% menos com a preparação de 
funcionários utilizando a EAD.  
 
A multinacional na área de prestação de serviços de tecnologia EDS é um exemplo de sucesso 
nessa área. Em 2001, ela adotou o modelo de ensino virtual através de sua universidade 
corporativa. Com isso, conseguiu reduzir os custos com treinamento de pessoal em cerca de 
67,3%. “Nosso custo anual de treinamento com cada funcionário era de US$ 1.245 mil”, revela 
Elder Marcondes, executivo responsável pelo e-learning da EDS. “Com a adoção da metodologia 
de ensino virtual, conseguimos um valor próximo de US$ 744”, conta. 
 
Hoje, a EDS, segundo Marcondes, oferece cerca de três mil cursos para seus funcionários. “São 
diversos tipos de aprendizado, indo de estratégia de negócios a temas relacionados a como 
atender um cliente, passando, também, por instruções de como operar um determinado sistema”, 
pontua. “E outro lado positivo dessa ferramenta é que todos os níveis hierárquicos utilizam o 
modelo de ensino”. 
 
Utilizando o ensino a distância há um pouco mais de três anos, Marcondes destaca que a EDS 
consegue, além da economia de escala, bons resultados com a iniciativa virtual. “O programa 
permite maior flexibilidade para nossos funcionários. Além disso, conseguimos maior rapidez nos 
negócios, já que qualquer mudança corporativa pode ser prontamente absorvida através de aulas 
pela nossa extranet (rede de Internet corporativa)”, destaca. Já na Petrobras , líder mundial em 
exploração de petróleo em águas profundas, a economia proporcionada com a implantação da 
EAD chega a ser de até 50%.  
 
A companhia investe ao ano cerca de R$ 8,6 milhões em sistemas de e-learning. De acordo com o 
responsável pelo campo virtual da universidade corporativa da empresa, Charles Gierdwood, 31 
mil colaboradores de todas as divisões partic ipam dos ensinos continuados de 447 cursos”, 
calcula. “Às vezes a EAD é a única alternativa para levar o conceito de uma empresa até o 
funcionário”, enfatiza.  
 
A tecnologia educacional na Petrobras foi implantada em 1975. “Fomos a primeira corporação no 
Brasil a implantar um curso MBA via videoconferência, em parceria com a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC)”, garante.  
 
O HSBC é outra empresa que aposta no e-learning. Os cursos a distância geram uma economia de 
aproximadamente R$ 12 milhões por ano para o banco, já que não são necessários gastos com 
transporte e hospedagem, ou até mesmo locação de espaços para ministrar as aulas. Cerca de 
85% dos 21 mil funcionários do HSBC já participaram dos 17 mil cursos oferecidos ao mês. Todos 
eles são voltados para assuntos relacionados à rede de agências. 
 
Mudança de foco 
 
Segundo Márcia Maria Deotto, gerente de curso e-learning do Ibmec São Paulo , no Brasil, a 
procura pela EAD evoluiu em meados dos anos 90, quando houve uma mudança de foco na 
tecnologia educacional. “A partir daí a educação a distância saiu do ambiente universitário e 
migrou para dentro das grandes empresas”, relembra.  



A Motorola , líder mundial em sistemas e serviços eletrônicos, é outro caso de corporação que 
adotou a EAD. Cerca de 35% dos cursos disponíveis para os executivos são formatados para o uso 
e-learning. Em termos de economia, a empresa reduziu os seus gastos em 40%. 
 
Segundo o gerente de Recursos Humanos da Motorola, Eduardo Pellegrina, 5 mil profissionais 
participam dos treinamentos.  
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